בס״ד

Chumash
with
Rashi
(Test your knowledge)

(For each question, circle the right answers)
Questions: (Answers at end of )יום ראשׁון

ָָּארץ
ֶ ש ַמי ִׁם ְּואֵת ה
ָּ  ב ְֵּראשִׁׁית ב ָָּּרא ק׳ אֵת ַה.א
In the beginning of G-d’s creating the heavens and the Earth…
This is the first Pasuk in the Torah. Now, Rashi questions why this Pasuk is first. He
quotes Rabbi Yitzchak, as saying: it would be more fitting to start with:
A.) Moshe received the Torah from Mt. Sinai…
B.) These are the names of the children of Israel, who descended to Egypt…
C.) This month shall be for you the first of the months…
D.) These are the words which Moshe spoke to all Israel…

ָָּארץ ָּהי ְּתָּ ה ת ֹהוּ וָּב ֹהוּ וְּחשֶׁך עַל ְּפּנֵי תְּ הוֹם וְּרוּ ַח ק׳ מ ְַּר ֶחפֶת עַל ְּפּנֵי
ֶ  ְּוה.ב
 ַה ָּמי ִׁם.
And the land was confused and void, and darkness was on the surface of the
deep (waters) and the spirit of G-d hovered over the face of the waters.
2.) How does Rashi interpret ? תהו
A. Empty

B. Astonishing

C. Life-less

D. Non-existent

B. Darkness

C. Emptiness

D. Deep

3.) What is ? בהו
A. Incredible

4.) On the surface of the deep - עַל ְּפּנֵי תְּ הוֹם. What does this mean?
A. The surface of the ground underneath the water
B. The top of the waves over the water
C. The surface of the waters that cover the Earth
D. The bottom of the water, resting on the ground

5.) And the spirit of Hashem was hovering - וְּרוּ ַח ק׳ מְּ ַר ֶחפֶת. What was hovering?
A. Still air

B. Wind

C. Word of G-d
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 וַי ֹאמֶר ק׳ יְּהִׁי אוֹר ַויְּהִׁי אוֹר.ג
 ַוי ְַּרא ק׳ אֶת הָּאוֹר כִׁי טוֹב ַויַבְּדֵ ל ק׳ בֵין הָּאוֹר וּבֵין הַחשְֶׁך.ד
And G-d said, “Light be,” and there was light. And G-d saw the light that it
was good, and G-d made a separation between the light and the darkness.
6.) What is Rashi’s explanation why G-d made a separation between light and darkness?
A. Otherwise, light and darkness would be together and cause confusion
B. So, light could provide its unique benefit and, likewise, darkness
C. To make a boundary between good and evil
D. So people will know to work and rest at the right times

 ַויִׁק ְָּּרא ק׳ לָּאוֹר יוֹם ְּולַחשְֶׁך ק ָָּּרא ָּליְּלָּה ַויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ֶאחָּד.ה
And G-d called the light day and the dark he called night, and it was evening
and it was morning, one day.
7.) According to the way the Parshah orders the days, is there a discrepancy
here? If so, which?
A. All the days should be written like how many, for example, “two days.”
B. “One day” should be written as, “The first day.”
C. If the order of the pasuk is “…called the light day and the dark he called night,” then
the next phrase should have this order: “it was morning and it was evening.”
D. There is no discrepancy.

 וַי ֹאמֶר ק׳ יְּהִׁי ָּרקִׁי ַע בְּתוְֹך ַה ָּמי ִׁם וִׁיהִׁי ַמבְּדִׁ יל בֵין ַמי ִׁם ָּל ָּמי ִׁם.ו
8.) What should happen to the expanse ()רקִׁי ַע
ָּ ?
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A. Made bigger.
B. Made smaller.
C. Be strengthened.
D. Be weakened.

זַ .ויַעַׂש ק׳ אֶת ה ָָּּרקִׁי ַע ַויַבְּדֵ ל בֵין ַה ַמי ִׁם ֲאשֶׁר מִׁתַ חַת ל ָָּּרקִׁי ַע
וּבֵין ַה ַמי ִׁם ֲאשֶׁר ֵמעַל ל ָָּּרקִׁי ַע ַויְּהִׁי כֵן
שׁנִׁי
שׁ ָּמי ִׁם ַויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ֵ
חַ .ויִׁק ְָּּרא ק׳ ל ָָּּרקִׁי ַע ָּ
?9.) There seems to be something missing here. What is it
A. The expanse refers to the clouds.
B. Below the waters of the expanse is gehinnom.
C. The expanse should divide the two waters.
D. Hashem saw that it was good.

שׁ ַמי ִׁם 10.) According to Rashi, what combinations of words did Hashem make
ָּ
?from
שאה מים ,שמה מים ,אשה ומים A.
שא מים ,שם מים ,אש ומים B.
מים שא ,מים שם ,מים ואש C.
שא ,שם ,אש D.

ש ַמי ִׁם אֶל מָּקוֹם ֶאחָּד וְּתֵ ָּראֶה ַהי ַ ָּבשָּׁה
ט .וַי ֹאמֶר ק׳ יִׁקָּווּ ַה ַמי ִׁם מִׁתַ חַת ַה ָּ
ַויְּהִׁי כֵן
יַ .ויִׁק ְָּּרא ק׳ ַלי ַ ָּבשָּׁה א ֶֶרץ וּ ְּל ִׁמ ְּקוֵה ַה ַמי ִׁם ק ָָּּרא י ַמִׁים ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹב
ָָּארץ דֶ שֶׁא ֵעׂשֶב ַמז ְִּׁרי ַע ז ֶַרע עֵץ פּ ְִּׁרי עֹׂשֶה פּ ְִּׁרי ְּלמִׁינוֹ
יא .וַי ֹאמֶר ק׳ תַ דְּ שֵׁא ה ֶ
ָָּארץ ַויְּהִׁי כֵן
ֲאשֶׁר ז ְַּרעוֹ בוֹ עַל ה ֶ
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ָָּארץ דֶ שֶׁא ֵעׂשֶב ַמז ְִּׁרי ַע ז ֶַרע ְּלמִׁינֵהוּ ְּועֵץ עֹׂשֶה פּ ְִּׁרי ֲאשֶׁר ז ְַּרעוֹ בוֹ
יב .וַתוֹצֵא ה ֶ
ְּלמִׁינֵהוּ ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹב
שׁלִׁישִׁׁי
יגַ .ויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ְּ
ש ַמי ִׁם ְּל ַהבְּדִׁ יל בֵין הַיוֹם וּבֵין ַה ָּליְּלָּה ְּוהָּיוּ
יד .וַי ֹאמֶר ק׳ יְּהִׁי מְּא ֹר ֹת ב ְִּׁרקִׁי ַע ַה ָּ
שׁנִׁים
לְּא ֹת ֹת וּלְּמוֹעֲדִׁ ים וּ ְּליָּמִׁים ְּו ָּ
ָָּארץ ַויְּהִׁי כֵן
ש ַמי ִׁם ְּל ָּהאִׁיר עַל ה ֶ
טוְּ .והָּיוּ ִׁלמְּאוֹר ֹת ב ְִּׁרקִׁי ַע ַה ָּ
שׁלֶת הַיוֹם ְּואֶת
שׁנֵי ַהמְּא ֹר ֹת ַהגְּדֹלִׁים אֶת ַהמָּאוֹר ַהגָּד ֹל ְּל ֶמ ְּמ ֶ
טזַ .ויַעַׂש ק׳ אֶת ְּ
שׁלֶת ַה ַליְּלָּה ְּואֵת הַכוֹ ָּכבִׁים
ַהמָּאוֹר ַהקָּט ֹן ְּל ֶמ ְּמ ֶ
ָָּארץ
ש ָּמי ִׁם ְּל ָּהאִׁיר עַל ה ֶ
יזַ .וי ִׁתֵ ן א ֹתָּ ם ק׳ ב ְִּׁרקִׁי ַע ַה ָּ
יחְּ .ו ִׁלמְּשׁ ֹל בַיוֹם וּ ַב ַליְּלָּה וּ ֲל ַהבְּדִׁ יל בֵין הָּאוֹר וּבֵין הַחשְֶׁך ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹב
יטַ .ויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ְּרבִׁיעִׁי
ָָּארץ עַל ְּפּנֵי ְּרקִׁי ַע
כ .וַי ֹאמֶר ק׳ יִׁשׁ ְְּּרצוּ ַה ַמי ִׁם שׁ ֶֶרץ נֶפֶשׁ ַחי ָּה וְּעוֹף י ְּעוֹפֵף עַל ה ֶ
ש ָּמי ִׁם
ַה ָּ
כאַ .ויִׁב ְָּּרא ק׳ אֶת הַתַ נִׁינִׁם ַהגְּדֹלִׁים ְּואֵת כָּל נֶפֶשׁ ַה ַחי ָּה | הָּר ֹ ֶמׂשֶת ֲאשֶׁר שׁ ְָּּרצוּ
ַה ַמי ִׁם ְּלמִׁינֵהֶם ְּואֵת כָּל עוֹף ָּכנָּף ְּלמִׁינֵהוּ ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹב
ָָּארץ
וּרבוּ וּ ִׁמלְּאוּ אֶת ַה ַמי ִׁם ַביַמִׁים ְּוהָּעוֹף י ִֶׁרב ב ֶ
כבַ .ויְּב ֶָּרְך א ֹתָּ ם ק׳ לֵאמ ֹר פְּּרוּ ְּ
כגַ .ויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ֲחמִׁישִׁׁי
ָָּארץ נֶפֶשׁ ַחי ָּה ְּלמִׁינָּּה ְּב ֵהמָּה ו ֶָּרמֶׂש ְּו ַחי ְּתוֹ א ֶֶרץ ְּלמִׁינָּּה
כד .וַי ֹאמֶר ק׳ תוֹצֵא ה ֶ
ַויְּהִׁי כֵן
ָָּארץ ְּלמִׁינָּּה ְּואֶת ַה ְּב ֵהמָּה ְּלמִׁינָּּה ְּואֵת כָּל ֶרמֶׂש
כהַ .ויַעַׂש ק׳ אֶת ַחי ַת ה ֶ
ָּהאֲדָּ מָּה ְּלמִׁינֵהוּ ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹב
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ש ַמי ִׁם
כו .וַי ֹאמֶר ק׳ נַ ֲעׂשֶה ָאדָּ ם ְּב ַצ ְּלמֵנוּ כִׁדְּ מוּתֵ נוּ ְּוי ְִּׁרדוּ בִׁדְּ גַת ַהי ָּם וּבְּעוֹף ַה ָּ
ָָּארץ
ָָּארץ וּ ְּבכָּל ה ֶָּרמֶׂש הָּרֹמֵׂש עַל ה ֶ
וּ ַב ְּב ֵהמָּה וּ ְּב ָּכל ה ֶ
כזַ .ויִׁב ְָּּרא ק׳ אֶת הָָּאדָּ ם ְּב ַצלְּמוֹ ְּב ֶצלֶם ק׳ ב ָָּּרא א ֹתוֹ זָּכָּר וּנְּ ֵקבָּה ב ָָּּרא א ֹתָּ ם
וּרדוּ
שׁ ָּה ְּ
ָָּארץ ְּו ִׁכ ְּב ֻׁ
וּרבוּ וּ ִׁמלְּאוּ אֶת ה ֶ
כחַ .ויְּב ֶָּרְך א ֹתָּ ם ק׳ וַי ֹאמֶר ָּלהֶם ק׳ פְּּרוּ ְּ
ָָּארץ
ש ַמי ִׁם וּ ְּבכָּל ַחי ָּה הָּר ֹ ֶמׂשֶת עַל ה ֶ
בִׁדְּ גַת ַהי ָּם וּבְּעוֹף ַה ָּ
ָָּארץ
כט .וַי ֹאמֶר ק׳ ִׁהנֵה נָּתַ תִׁ י ָּלכֶם אֶת כָּל ֵעׂשֶב ז ֵֹר ַע ז ֶַרע ֲאשֶׁר עַל ְּפּנֵי כָּל ה ֶ
ְּואֶת כָּל ָּהעֵץ ֲאשֶׁר בוֹ פ ְִּׁרי עֵץ ז ֵֹר ַע ז ַָּרע ָּלכֶם י ִׁ ְּהי ֶה לְָּא ְּכלָּה
ָָּארץ ֲאשֶׁר בוֹ נֶפֶשׁ
ש ַמי ִׁם וּלְּכ ֹל רוֹמֵׂש עַל ה ֶ
ָָּארץ וּ ְּלכָּל עוֹף ַה ָּ
ל .וּ ְּלכָּל ַחי ַת ה ֶ
ַחי ָּה אֶת כָּל י ֶֶרק ֵעׂשֶב לְָּא ְּכלָּה ַויְּהִׁי כֵן
ששִׁי
לאַ .וי ְַּרא ק׳ אֶת כָּל ֲאשֶׁר ָּעׂשָּה ְּו ִׁהנֵה טוֹב מְּא ֹד ַויְּהִׁי ע ֶֶרב ַויְּהִׁי בֹקֶר יוֹם ַה ִׁ

:ב

Section

ָָּארץ ְּוכָּל ְּצבָָּאם
ש ַמי ִׁם ְּוה ֶ
אַ .ויְּכֻׁלוּ ַה ָּ
שבִׁיעִׁי ִׁמכָּל
שבִׁיעִׁי ְּמלַאכְּתוֹ ֲאשֶׁר ָּעׂשָּה ַויִׁשְּׁב ֹת בַיוֹם ַה ְּ
בַ .ויְּכַל אֱֹלהִׁים בַיוֹם ַה ְּ
ְּמלַאכְּתוֹ ֲאשֶׁר ָּעׂשָּה
שׁבַת ִׁמכָּל ְּמלַאכְּתוֹ ֲאשֶׁר
שבִׁיעִׁי ַויְּקַדֵ שׁ א ֹתוֹ כִׁי בוֹ ָּ
גַ .ויְּב ֶָּרְך אֱֹלהִׁים אֶת יוֹם ַה ְּ
ב ָָּּרא אֱֹלהִׁים ַלעֲׂשוֹת
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Answers to questions
1.) C
Since the Torah is about commandments and other instructions how we should
live, one might think it should begin with the Mitzvos. What is the first Mitzvah? The one about the months.
However, it begins with G-d’s creating everything, in order to teach us a very
important lesson: that the world and the whole universe belong to G-d.
So, if the nations of the world complain to the Jews, “You are thieves! You robbed
the land of the seven Cannanite nations, who lived there before you.”
The answer is: Since G-d owns the world, he as a right to dictate to whoever any
part of it should be given to. It was his will that the Jews should have it. So, he
took it from the Canaanites and gave it to the Jews.
2.) B
3.) C
4.) C
5.) D
6.) A

According to Rashi’s plain interpretation, G-d saw that it was good, and
it was not proper that it (the light) and darkness should mix and be confusing,
so he limited one for day and one for night.
רשי
ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך שיהיו
 וקבע לזה ביום ולזה תחומו בלילה,משתמשין בערבוביא
7.) B

The way this Parshah refers to the other days (like, “the second day,” “third day.”
etc.), it should also write the first day like that as well, “the first day ()יום ראשון.”
Instead, it writes, “one day.” However, what this wants to show us was that Hashem
was the only one in his world (according to Midrash Raba [3:8], it means the “day
of the one only”); not even the Malachim were created until the second day.
רשי
, כמו שכתוב בשאר הימים שני, לפי סדר [לשון] הפרשה היה לו לכתוב יום ראשון:יום אחד
, לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו שלא נבראו המלאכים עד יום שני, למה כתב אחד. רביעי,שלישי
) כך מפורש בבראשית רבה (ג ח
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8.) C

The expanse should be strengthened. Although the heavens were created on the first
day ()יום ראשון, they we still like wet, but on the second day they became solid from the
chastisement of Hashem…

, שאף על פי שנבראו שמים ביום ראשון. יחזק הרקיע:יהי רקיע
 וזהו, וקרשו בשני מגערת הקב"ה באומרו יהי רקיע,עדיין לחים היו
 ובשני.שכתוב (איוב כו יא) עמודי שמים ירופפו כל יום ראשון
 כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו,יתמהו מגערתו:
רשי
 שיש הפרש בין מים העליונים לרקיע, באמצע המים:בתוך המים
 הא למדת שהם תלוים במאמרו של,כמו בין הרקיע למים שעל הארץ
מלך:
9.) D

Before every reference to the day count, there is a pasuk, “( ַוי ְַּרא ק׳ כִׁי טוֹבand Hashem
saw that it was good)”. For what reason is this not said on the second day? The answer is
because the work of the water was not finished until the third day. The work started on
the second day, however, something incomplete is not in its fullness or goodness, and on
the third day, when he finished the work of the water, he began another work and
completed it. He said double the term, “that it was good.” One time was for the
completed work of the second day and once for the completed work of third day.
רשי
 כמו (דברים כא יב) ועשתה את צפרניה, תקנו על עמדו והיא עשייתו:להים את הרקיע-ויעש א
 ומפני מה לא נאמר. לפי שהן תלוים באויר, על הרקיע לא נאמר אלא מעל לרקיע:מעל לרקיע
 ודבר, והרי התחיל בה בשני, לפי שלא נגמרה מלאכת המים עד יום שלישי,כי טוב ביום שני
, ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל מלאכה אחרת וגמרה,שלא נגמר אינו במילואו ובטובו
 אחד לגמר מלאכת השני ואחד לגמר מלאכת היום,כפל בו כי טוב שני פעמים

10.) B

And Hashem called the expanse ( שמיםheaven): ( שא מיםbear water), ( שָּׁ ם מַ י ִׁםthere is
water), ( אֵ שׁ וּמַ י ִׁםfire and water). He mixed one with the other and made the heavens
from them.
רשי
, אש ומים, שם מים, שא מים:להים לרקיע שמים-ויקרא א
שערבן זה בזה ועשה מהם שמים
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ב ְֵּראשִׁׁית

ב

יום שׁני

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ָָּארץ ְּב ִׁהב ְָּּרָאם בְּיוֹם עֲׂשוֹת י ְּהֹוָּה אֱֹלהִׁים א ֶֶרץ
ש ַמי ִׁם ְּוה ֶ
דֵ .אלֶה תוֹלְּדוֹת ַה ָּ
שׁ ָּמי ִׁם
ְּו ָּ
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